
Mateboer Bouw BV
Ambachtsstraat 27
8263 AJ Kampen
martine@bouwop10.nl

Opdrachtbevestiging Meer- en minderwerk (totaal)

Datum 24-11-2020
Project 40 woningen De Terpen, Kampen
Bouwnummer Tussenwoning 28

Klantgegevens
 

Hierbij ontvang je de opdrachtbevestiging met de gemaakte keuzes inzake de ruwbouw opties. 

Wij willen je vragen de lijst goed door te nemen en bij akkoord de opdrachtbevestiging digitaal te ondertekenen.
 

Opties

A - Bouwkundig - ruwbouw:

A006 Trapkast bn 12 t/m 19, 22 t/m 29, 34 t/m 39 1x € 750,00

Dichtzetten onderzijde trap in woonkamer, trapkast rijenwoning bouwnummers
12 t/m 19, 22 t/m 29, 34 t/m 39):
De ruimte in de woonkamer onder de trap wordt dichtgezet, afgetimmerd en
voorzien van een deur en kozijn.
De kast wordt voorzien van een lichtpunt met schakelaar en enkele wcd.

A - Bouwkundig - ruwbouw:

A011 Dakraam 1x € 975,00

Het plaatsen van een extra dakraam, afmeting 1340 x 1400 mm, aan de
achterzijde of voorzijde van de woning. Inclusief gegronde aftimmering
binnenzijde.
Plaatsing conform optietekeningen.

1 x voorzijde, links van buitenaf gezien, conform verkooptekeningen.

A - Bouwkundig - ruwbouw:

A018 Melkglas toepassen in raam badkamer. 1x € 75,00

In plaats van standaard helder glas, wordt er melkglas toegepast in het raam ter
plaatse van de badkamer.
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Hierbij ontvang je de opdrachtbevestiging met de gemaakte keuzes in het meer- en minderwerk.
In deze opdrachtbevestiging is ook de keuze in het sanitair, tegelwerk en keukeninstallaties verwerkt.

Wij willen je vragen de lijst nog eenmaal goed door te nemen en bij akkoord de opdrachtbevestiging digitaal te
ondertekenen. 

F - Installatie - elektra:

F068 Extra loze leiding. 3x € 450,00

Het bijplaatsen van een loze leiding op een willekeurige plaats vanuit de
meterkast ten behoeve voor bijvoorbeeld telefoon, CAI, etc.
Installatie conform technische omschrijving, leidingen worden daar waar mogelijk
in wanden en vloeren opgenomen.
Plaats aangeven op meer- minderwerk tekeningen.

1 x slaapkamer 2,
1 x slaapkamer 3,
1 x zolder,
Conform meer- en minderwerktekeningen.

F - Installatie - elektra:

F090 kinderveilige wandcontactdozen 1x € 66,00

Het wijzigen van de standaard wandcontactdozen naar wandcontactdozen met
verhoogde aanraakbeveiliging: “kinderveilige wandcontactdozen”.
Let op, prijs is excl. de (eventuele) opbouw-, spatwaterdichte-(buiten) en
wandcontactdozen achter keukenblok, deze wandcontactdozen worden
standaard uitgevoerd.

H - Installatie - water:

H100a Buitenkraan achtergevel 1x € 425,00

Buitenkraan ter plaatse van de achtergevel, met stopkraan in de meterkast (let
op met vorstgevaar).
Plaats aangeven op meer- minderwerk tekeningen.

Conform meer- en minderwerktekeningen.

Totaal incl. BTW
 

€ 2.741,00

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 4 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen. 

Voor akkoord:
{{Signer1}}
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